ESCOLAS
Controle de Vacinas e
dados de saúde de
estudantes.
Seguro, fácil e
100% dentro da LGPDP.
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IMMUNIE ESCOLAS
Solução para gestão da
saúde de alunos desde a
creche até o 2º grau.
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Gestão de Vacinas e Saúde de Alunos
Immunie é uma rede de registros de vacinas e dados de saúde autenticados
com a segurança da tecnologia Blockchain, com integração via Cloud para
escolas e App acessível via web e mobile para as famílias.
Immunie Escolas organiza os dados de saúde dos estudantes em um painel de
controle fácil, intuitivo e desenvolvido para ser operado pela sua equipe de
secretaria atual.

Implantação
A implantação do Immunie Escolas é feita totalmente online, sem a
necessidade de investimento em computadores, servidores ou aquisição de
licenças.
Immunie Escolas é oferecido como SaaS, bastando um computador com
acesso à internet para subscrever e começar a usufruir dos benefícios da
solução.
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7 Razões para utilizar a
gestão de vacinas e saúde
de alunos Immunie
Segurança

É Lei

Não se preocupe mais com a
possibilidade de perda de dados.
Trabalhe com o melhor padrão de
serviços digitais e 100% de acordo
com a LGPDP.

Na maior parte do Brasil* as as
escolas públicas e privadas são
responsáveis pela verificação das
vacinas atualizadas.

Organização

Comodidade

Todos os seus dados organizados
em um só lugar, na nuvem.

Ofereça a comodidade de um
aplicativo para os pais de seus
alunos, evitando o envio por papel,
foto no WhatsApp ou email.

Lembre sempre

Menos Trabalho
Immunie
administra
vacinas,
alergias e relatórios de forma fácil.
Nada de planilhas ou arquivos de
papel; basta clicar seu painel de
controle.

Gestão de Riscos
Informações de alergias, restrições
alimentares e imunização sempre
organizadas de forma clara na sua
tela.
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Não perca datas com os lembretes
por email e PUSH enviados para os
pais e para sua escola.
Acompanhamento do calendário
de vacinas de cada estudante.

O controle de vacinas, verificação de
pendências e comunicação ao Conselho
Tutelar e/ou Ministério Público é obrigação
das escolas nos Estados da Bahia (Port. 01
SESAB/SEC 30/08/18), Ceará (Lei 16.929/19),
Espirito Santo (Lei 10.913/18), Paraná (Lei
19.534/18), Pernambuco (Lei 13.770/09), Rio
Grande do Sul (Lei 15.709/19), Santa
Catarina (Lei 17.821/19), , São Paulo (Lei
17.252/20); e no Município do Rio de Janeiro
(Lei 5.612/13)
*

Como Funciona?
A cada vacina
recebida na rede,
o Cartão de
Vacinas Digital é
atualizado.

Os pais fazem o
upload do Cartão
de vacinas,
Ficha de Saúde e
Contatos de
Emergência pelo
App Immunie e
podem optar pelo
compartilhamento
de informações
com a escola.

Immunie mantem
sempre o Calendário de
Vacinas atualizado
conforme última versão
do Plano Nacional de
Imunização.

A escola recebe os dados
dos alunos, com o
consentimento dos pais
de acordo com a LGPDP, e
tem tudo sempre em dia
de acordo com as
melhores práticas de
gestão e com a Lei.
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ÁREA DE EDUCAÇÃO
Rede de Dados de Saúde Immunie

Privacidade

Representante local:

Mais informações:
info@Immunie.org

Somos

Trabalhamos com

